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Att flytta förlorade naturvärden 

Fungerar ekologisk kompensation för att ersätta                                   
naturvärden vid exploatering? 

 

 

Inledning 

Historiens största boom av exploatering pågår 

just nu världen över. Mark- och vattenområden 

tas i anspråk på ett sätt som aldrig tidigare för 

gruvdrift, dammar, järnväg, vägar, industri och 

urban expansion (zu Ermgassen m.fl., 2019b). 

När människan på så vis förändrar naturen får 

det ofta negativa konsekvenser för platsens djur- 

och växtliv, dvs. platsens ekosystem, dess biolo-

giska mångfald och de ekosystemtjänster som 

naturen bidrar med. En konflikt uppstår då mel-

lan miljömål och de samhällsmål som exploate-

ringen bidrar till.   

 

Ett styrmedel som syftar till att balansera beho-

vet av exploatering med behovet av att bevara 

den biologiska mångfalden och ekosystemtjäns-

ter är så kallad ekologisk kompensation. Tanken 

är att när miljövärden går förlorade på en plats 

kan det kompenseras för på en annan plats. Må-

let är vanligen ”ingen nettoförlust”, dvs. att inga 

miljövärden ska gå förlorade. Kompensationsåt-

gärderna kan bestå av restaurering, naturvårds-

inriktad skötsel, nyskapande av livsmiljöer eller 

skydd av områden som riskerar att exploateras. 

Ekologisk kompensation är ett populärt styrme-

del idag. Det finns flera länder med lång erfaren-

het; exempel är USA (våtmarker), Australien 

(urskog) och Kanada (akvatiska miljöer). I Sve-

rige används styrmedlet mer sparsamt 

(Naturvårdsverket, 2015), (SOU, 2017).  

 

Vad som ligger ekologisk kompensation till last 

är att vetenskapliga utvärderingar generellt vi-

sar på låg måluppfyllelse, dvs. att kompensat-

ionen misslyckas eller är bristfällig (zu 

Ermgassen m.fl., 2019a). En central fråga är om 

detta beror på faktorer som går att åtgärda eller 

om det finns mer grundläggande problem som 

gör att styrmedlet inte fungerar (Maron m.fl., 

2016). Hittills dominerar den naturvetenskap-

liga forskningen (Gelcich m.fl., 2017). Kunskap 

om miljöeffekter är viktig men ekologisk kom-

pensation existerar i ett ekonomiskt och socialt 

sammanhang som är avgörande för dess fram-

gång (Gelcich m.fl., 2017). Därför behövs även 

samhällsvetenskap för att förstå när ekologisk 

kompensation kan fungera, vilket denna studie 

bidrar med. 

Ekologisk kompensation innebär att naturvärden som går förlorade på en plats tillförs 

på en annan plats. Tanken är att exploatering av mark- och vattenområden på så vis ska 

kunna ske samtidigt som värdefull natur bevaras. Fungerar då styrmedlet som avsett? 

Ekologisk kompensation kan verka vara en enkel lösning på en svår målkonflikt men en 

lärdom från andra länder är att måluppfyllelsen ofta är låg. Det beror på att ekologisk 

kompensation tillämpas i situationer där chansen att lyckas är liten i kombination med 

att det finns incitament som motverkar målet. Ekologisk kompensation fungerar bäst för 

mindre komplex biologisk mångfald som enkelt kan mätas. Det krävs vidare väl beprö-

vade metoder för restaurering eller nyskapande av ekosystem och att uppföljning och 

utvärdering sker. Styrmedlet passar vidare ej för hotade eller unika arter och ekosystem.  
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Syfte och upplägg 

Att styrmedel når sina mål är ett grundläggande 

krav för att de ska vara ändamålsenliga. Mot 

bakgrund att ekologisk kompensation ofta inte 

uppnår avsedda miljömål adresseras tre frågor:  

 
- Har biologisk mångfald de egenskaper som 

krävs för att styrmedlet ekologisk kompen-

sation ska passa för att skydda den?  

- Är målet ”ingen nettoförlust” ett bra mål för 

att styra mot en god bevarandestatus? 

- Finns incitament som styr utfallet av ekolo-

gisk kompensation i önskvärd riktning? 

Om svaret är nej på dessa frågor är det inte för-

vånande att måluppfyllelsen är låg. Vidare, vad 

vi lär oss genom att besvara dessa frågor bidrar 

till att visa vägen framåt genom att ge kunskap 

om, när och hur ekologisk kompensation kan 

fungera och vad vi kan göra istället då det inte 

passar.1  

En snabb förlust av biologisk 
mångfald pågår 

Biologisk mångfald innebär att vi har ett land-

skap med många olika naturtyper, olika arter 

och en stor genetisk variation inom arternas po-

pulationer. Arterna samspelar med varandra; 

växterna skapar syre, maskar och mikroorgan-

ismer bryter ner växtdelar till jord och våtmar-

ker renar vatten. Med ekosystem i balans kan 

dessa och andra ekosystemtjänster bibehållas.  

 

Livsmiljöer förstörs 

Människan orsakar just nu en massiv utrot-

ningar av djur- och växtarter (Dasgupta, 2021). 

Enligt IPBES, den biologiska mångfaldens mot-

svarighet till FN:s klimatpanel, hotas 1 miljon av 

världens drygt åtta miljoner arter av utrotning 

inom det närmaste seklet (IPBES, 2019).2  

 

Inte bara att arter försvinner för gott är proble-

matiskt. Mångfalden hotas även när bestånden 

och utbredningen av djurarter minskar. Detta 

 
1 Denna Fokus är del i projektet Effekter av ekologisk kompensation på 

miljö och ekonomi som finansierats av Naturvårdsverket. 
2 IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 

gäller även mer vanliga arter. I en uppmärksam-

mad studie undersöktes såväl vanliga som ovan-

liga däggdjur och forskarna fann att så mycket 

som 50 procent av antalet djur på jorden, i form 

av lokala och regionala bestånd, helt gått förlo-

rade (Ceballos m.fl., 2017). I Kumming-deklarat-

ionen som antogs vid FN-mötet COP 15, 2021, 

enades världens ledare att den nuvarande krisen 

för den biologiska mångfalden är ett hot mot 

samhället (FN, 2021).   

 

Det finns flera orsaker till att biologisk mångfald 

går förlorad. Exempel är överexploatering av 

vilda bestånd, intensiv livsmedelsproduktion, 

föroreningar och urban expansion (Maxwell 

m.fl., 2016). För landlevande djur och insekter är 

förlusten av livsmiljöer det mest direkta hotet 

mot överlevnad, och en viktig faktor bakom den 

förlusten är exploatering av mark- och vatten-

områden (Maxwell m.fl., 2016). Globalt hotas en 

tredjedel av alla rödlistade arter av exploatering 

(IUCN, 2019). 

 

Förlusten av mångfalden har flera negativa kon-

sekvenser. Förutom att mängden och kvaliteten 

på ekosystemtjänster minska så är ekosystemens 

resiliens, dvs. förmågan till anpassning och åter-

hämtning, kopplad till mångfald. Resiliens är 

viktigt för att klara belastningar som förore-

ningar och klimatförändring.   

 

Målen nås ej - varken i Sverige eller globalt 

Arbetet med att skydda den biologiska mångfal-

den går dåligt. Inget av de 20 mål för biologisk 

mångfald som världens länder enades om att ar-

beta för i konventionen för biologisk mångfald 

fram till 2020 har nåtts (Diversity, 2020).  

 

I Sverige formuleras samhällets mål som 16 mil-

jökvalitetsmål. Målbilden för miljökvalitetsmå-

let Ett rikt växt och djurliv är att den biologiska 

mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett håll-

bart sätt, bland annat att: 

 

and Ecosystem Services). Målet med IPBES är att stärka samspelet 

mellan forskning och förvaltning för att främja bevarande och ett håll-

bart brukande av natur, växter och djur. 
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På platsen 

för exploa-

teringen 

På annan plats  

- bevarandestatusen för i Sverige naturligt fö-

rekommande naturtyper och arter är gynn-

sam och för hotade arter har statusen för-

bättrats, och att 

- ekosystemen har förmåga att klara av stör-

ningar samt anpassa sig till förändringar så 

att de kan fortsätta leverera ekosystemtjäns-

ter.  

Denna målbild nås ej. Tillståndet är istället dåligt 

och utvecklingen går åt fel håll för flera naturty-

per och arter i Sverige (Naturvårdsverket, 2019). 

Ett exempel är igelkotten som var livskraftig år 

2015 men som nu är rödlistad i kategorin nära 

hotad (Artdatabanken och SLU, 2020). Vidare 

har endast cirka 40 procent av de arter och 20 

procent av de naturtyper i Sverige som är listade 

i EU:s art- och habitatdirektiv en gynnsam beva-

randestatus.3 För resten är utvecklingen oro-

ande. I den senaste lägesrapporten till EU kon-

stateras att det finns ett tydligt behov av ytterli-

gare insatser för att vända negativa trender för 

den biologiska mångfalden i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2020).    

Vad är ekologisk kompensation? 

Tanken med ekologisk kompensation är att den 

som skadar naturvärden av allmänintresse ska 

gottgöra skadan genom att bekosta att nya vär-

den tillförs.  

 

Definition 

En vanlig definition lyder (IFC, 2012):  

 

”Ekologisk kompensation är mätbara effekter av åt-

gärder som syftar till att gottgöra skada på biologisk 

mångfald av exploatering som kvarstår efter att lämp-

liga åtgärder för att undvika, minimera och restaurera 

skada har vidtagits.” 

 

Definitionen visar att ekologisk kompensation 

är sista steget i en skadelindringshierarki, vilket är 

 
3 År 1992 antog EU:s medlemsländer det så kallade art- och habitat-

direktivet. Direktivet ställer krav på skydd och åtgärder för att för-

bättra förutsättningarna för biologisk mångfald inom unionen. Vart 

sjätte år ska medlemsländerna rapportera bevarandestatus för arter 

och naturtyper som är listade i direktivet till EU. I Sveriges omfattas 

en princip inom miljövårdsarbetet som används 

för att bevara biologisk mångfald och eko-

systemtjänster (Världsbanken, 2016). Hierarkin 

består av en trappa med åtgärder, se figur 1.  

 

Figur 1: Skadelindringshierarkin 

 

Källa: Baserad på (Världsbanken, 2016) 

Den första raden i figuren visar skadan på plat-

sen för exploateringen om inga skadelindrande 

åtgärder vidtas. Principen påbjuder att åtgärder 

att i första hand ska vidtas för undvika, därefter 

minimera och sedan restaurera skada på platsen 

för exploateringen. Endast när sådana åtgärder 

är uttömda kan återstående skada kompenseras 

på annan plats. Att undvika skada kan exempel-

vis innebär att exploatering inte sker på en plats 

med höga naturvärden utan istället på en plats 

med lägre värden. 

 

Målet med ekologisk kompensation är vanligen 

ingen nettoförlust, dvs. att all återstående skada 

ska gottgöras. Kompensationen ska alltså vara 

lika med förlusten. Det innebär bland annat att 

kompensationen inte ska ersätta andra miljöåt-

gärder utan ge ett reellt mervärde, så kallad ad-

ditionalitet.  

 

Former av kompensation 

Ekologisk kompensation kan vara lagstadgad4 

eller frivillig och tar någon av följande former: 

166 arter och 89 naturtyper. 
4 I Sverige finns exempelvis regelverk i Plan- och Bygglagen för eko-

logisk kompensation. För en vägledning av hur det kan tillämpas, se 

(Naturvårdsverket, 2016). 
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Direktkompensation – exploatören ansvarar för 

att kompensationen utförs. Kompensationen 

sker projekt för projekt.  

 

Kompensationspool – innebär att en marknad 

skapas där kompensationsrättigheter kan säljas 

och köpas. Kompensationsåtgärder utförs då 

vanligen innan själva exploateringen.  

 

Finansiell kompensation – exploatören betalar 

en avgift till en part som utför kompensationen.  

 

Kompensation kan ske i form av restaurering, 

genom att nya livsmiljöer skapas eller genom att 

naturområden som hotas av exploatering lång-

siktigt skyddas.5 Exempelvis kan en våtmark 

som förloras vid ett vägbygge ersätts av att en 

degraderad våtmark på annan plats restaureras. 

De metoder som används är vanligen desamma 

som exempelvis när en våtmark restaureras eller 

anläggs med hjälp av ett miljöstöd. Kontexten är 

dock annorlunda eftersom restaurering vid 

kompensation kopplas till en skada på annan 

plats och att exploatören ska stå för kostnaden.  

 

Fokus är vanligen på skydd av arter och deras 

livsmiljöer men även ekosystemtjänster som le-

vereras av vardaglig natur kan omfattas. Till 

följd av den snabba urbaniseringen är exempel-

vis hållbar stadsutveckling ett sammanhang där 

ekologisk kompensation är aktuellt (Nordström 

m.fl., 2021). År 2030 förväntas två tredjedelar av 

världens befolkning vara stadsbor, vilket sätter 

press på grönytor både i staden och dess närhet. 

Vet vi om ekologisk kompensation är 
ett bra styrmedel? 

Tanken med ekologisk kompensation är att ex-

ploatering av mark- och vattenområden ska 

kunna ske utan att värdefulla naturvärden går 

förlorade. Att låta exploatören kompensera för 

förluster låter onekligen enkelt, självklart och 

förnuftigt. Men, ekologisk kompensation är mer 

komplext än det verkar.  

 
5 Att skydda områden som hotas av exploatering uppfyller inte kra-

vet på additionalitet men brukar ändå ofta ses som en möjlig kom-

pensationsåtgärd. 

Många frågor är obesvarade 

Det finns en omfattande vetenskaplig litteratur i 

ämnet. Trots det är många frågor om hur styr-

medlet fungerar eller bör utformas obesvarade 

(Blackmore, 2020). En jämförelse kan göras med 

klimatförändringen och styrmedel för utsläpps-

minskningar, en relaterad fråga som är betydligt 

mer utforskad och där kunskapen om olika styr-

medels effekt och lämplighet är betydligt större 

(Gelcich m.fl., 2017).  

 

Utmaningar som ekologisk kompensation brott-

tas med handlar bland annat om (Maron m.fl., 

2016): 

 
- att kvantifiera förlustens och kompensation-

ens storlek,  

- tekniska svårigheter att utföra kompensat-

ionen, och  

- styrningsfrågor som exempelvis: 

o hur transparenta och långsiktiga 

institutionella ramverk kan utfor-

mas för styrmedlet,  

o hur risken minimeras att det upp-

står incitament som uppmuntrar 

till agerande i strid med styrmed-

lets syfte, eller  

o hur uppföljning och utvärdering 

kan utformas. 6  

Det finns både förespråkare och kritiker. En 

grund till den skilda synen är om man tror att 

ovanstående utmaningar är möjliga att hantera 

på ett tillfredsställande sätt eller ej. Föresprå-

karna menar att ekologisk kompensation är ett 

instrument för att synliggöra naturvärden och 

inkludera miljökostnaden i kalkylen när mark- 

och vattenområden tas i anspråk. De argumen-

terar att exploatering sker oavsett och att ekolo-

gisk kompensation är ett sätt att skydda mång-

falden och ekosystemtjänster, se exempelvis 

(Bennet m.fl., 2017). Kritikerna lyfter en rad svå-

righeter med att i praktiken utföra kompensat-

 
6 En annan typ av kritik rör olika etiska aspekter (Maron m.fl., 2016). 
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ion, men menar även att styrmedlet har grund-

läggande fel som gör att det inte kan fungera som 

avsett. Flera menar därför att ekologisk kompen-

sation inte bara riskerar att ha fortsatt låg 

måluppfyllelse utan att styrmedlet faktiskt kan 

förvärra situationen för den biologiska mångfal-

den, se exempelvis (Maron m.fl., 2018) (Moreno-

Mateos m.fl., 2015) (Walker m.fl., 2009).  

 

Ett vanligt sätt att se hur ett styrmedel fungerar 

är empiriska utvärderingar av dess utfall. Vad 

säger då sådana utvärderingar?  

 

Låg måluppfyllelse på projektnivå 

Utvärderingar av ekologisk kompensation base-

rad på vetenskap är få (Lindenmayer m.fl., 2017) 

(Josefsson m.fl., 2021). För perioden 2003-2019 

finns endast 32 utvärderingar publicerade i ve-

tenskapliga tidskrifter (zu Ermgassen m.fl., 

2019a).7 Utvärderingarna täcker 26 projekt i fem 

länder; Australien, Kanada, USA, Storbritannien 

och Frankrike. Frågeställningen är om målet 

ingen nettoförlust har nåtts. Överlag är resultaten 

i dem nedslående, visar en genomgång av (zu 

Ermgassen m.fl., 2019a).  

 

Endast en tredjedel av projekten har nått målet 

ingen nettoförlust. Merparten av dem rör exploa-

tering av våtmarker. Författarna spekulerar att 

detta kan ha två förklaringar. Dels har våtmar-

ker generellt lättare att återhämta sig än andra 

biotoper, dels omfattar våtmarksstudierna 

främst USA och Kanada – länder med lång erfa-

renhet och där tillämpningen av styrmedlet ge-

nomgått förbättringar över tid.  

 

Flera av utvärderingarna har en svaghet; effekt-

måttet är enbart storleken på kompensationsom-

rådets yta. Med ett sådant mått kan ett område 

med höga naturvärden ersättas med ett område 

med låga naturvärden, och ändå bedömas ha 

uppnått målet ingen nettoförlust. Det finns bättre 

mått, som habitat-hektar (Gibbons och 

Lindenmayer, 2007). Där beräknas ett index för 

vilken miljökvalitet ett område har, som sedan 

 
7 Översikten begränsas till engelskspråkig litteratur och omfattar tid-

skrifter med så kallad peer-review, dvs. vetenskaplig granskning innan 

multipliceras med områdets yta. Det ger ett mått 

för att jämföra kvaliteten på kompensationsom-

rådet med det exploaterade området. Bara ett få-

tal av utvärderingarna i genomgången av (zu 

Ermgassen m.fl., 2019a) har använt effektmått av 

typen habitat-hektar för att bedöma om målet 

har uppnåtts. Författarna betonar därför att det 

finns en risk att den tredjedel av utvärdering-

arna som finner att målet har nåtts förklaras av 

brister i metoden snarare än av måluppfyllelse.  

 

Det finns även utvärderingar som inte publice-

ras i vetenskapliga tidskrifter, exempelvis de 

som utförs av myndigheter. Översikter av såd-

ana utvärderingar är sällsynta. Ett exempel är 

(Theis m.fl., 2020) som omfattar utvärderingar 

av 577 kompensationsprojekt för färskvattenha-

bitat i USA, Kanada och Europa. De finner att fo-

kus i utvärderingarna vanligen är på att regel-

verket är uppfyllt snarare än på miljöeffekt, och 

att det är brukligt att se regelefterlevnad som sy-

nonymt med att miljömålen har nåtts. Förfat-

tarna undersöker om detta stämmer. De ser en 

viss korrelation mellan regelefterlevnad och 

önskvärd miljöeffekt men finner att det generellt 

inte går att säga att regelefterlevnad medför att 

miljömålen nås. Särskilt när nya ekosystem 

skapas ser författarna en stor diskrepans; miljö-

målen uppnås sällan trots att regelverken följs. 

De poängterar därför vikten av att utvärdera 

även miljömålen och lyfter risken att befintliga 

utvärderingar ger en för positiv bild av utfallet 

av ekologisk kompensation (Theis m.fl., 2020).  

 

Inrapporterade resultat av exploatören 

En intressant vetenskaplig studie har tittat på in-

rapporterade resultat. I Australien krävs att ex-

ploatören/tillståndshavaren ska rapportera in 

resultatet av kompensationen till myndigheten. 

För att se hur pass effektiv ekologisk kompensat-

ion är undersöker några forskare hur många 

projekt som rapporterar ett resultat i linje med 

det kompensationsmål som angivits i tillståndet 

för exploateringen (May m.fl., 2017). Här är 

publicering. Författarna genomför en omfattande och systematisk ge-

nomgång av litteraturen för att verkligen fånga alla ex-post utvärde-

ringar av ekologisk kompensation världen över. 
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alltså ribban mycket lågt satt för en lyckad kom-

pensation – vad som krävs är att tillståndshålla-

ren själv rapporterar ett resultat som stämmer 

med vad som specificerats i tillståndet. Fors-

karna har inte själva utvärderat måluppfyllelsen 

eller besökt de platser där kompensationen ska 

ha utförts. Totalt ingår 287 projekt under peri-

oden 2004 – 2015 i studien. Av dessa är 74 pro-

jekt avslutade. Utfallet är påfallande dåligt.  

 

På sin höjd hade 39 procent av projekten ett re-

sultat i linje med målen i tillståndet; detta trots 

att även projekt som enbart delvis nått målen rä-

knas till denna kategori. Cirka en tredjedel av 

projekteten rapporterade att inget skett; inget 

markköp skedde, restaurering av degraderade 

ekosystem uteblev, trädplantering som skulle 

ske utfördes aldrig. För resterande tredjedel var 

resultatet okänt.  

 

Ingen effekt på landskapsnivå i Australien 

Utvärdering av ekologisk kompensation sker 

vanligen på projektnivå men det övergripande 

målet med styrmedlet är att begränsa förlusten 

på landskapsnivå. Frågan är då vilken effekten 

är på landskapsnivå. Detta har undersökts i Au-

stralien. 

 

I Australien pågår en snabb avskogning med en 

betydande förlust av biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster som följd. En tredjedel av den 

naturliga vegetationen på kontinenten har förlo-

rats och för 61 procent av de rödlistade arterna 

är förlust av livsmiljöer ett huvudsakligt hot mot 

överlevnad (Kearney m.fl., 2019). Australien har 

ett federalt system med miljölagstiftning på 

både statlig och delstatlig nivå, och i flera stater 

är ekologisk kompensation ett etablerat styrme-

del för att bromsa utvecklingen.  

 

En studie undersöker effekten av ekologisk 

kompensation på landskapsnivå i New South 

Wales (Gibbons m.fl., 2018). Syftet med politiken 

är att ”förhindra omfattande avskogning”. Trots 

detta finner forskarna ingen minskning av 

avskogningstakten. Istället är takten densamma 

före, som efter, införandet av styrmedlet. 

 
8 Här är fokus på marknadsmisslyckanden men det finns även policy 

Vissa förbättringar över tid  

En rad förslag för att förbättra utfallet av ekolo-

gisk kompensation har förts fram över tiden (zu 

Ermgassen m.fl., 2019b). I flera fall har även po-

litiken utvecklats och förbättrats (Quétier m.fl., 

2014). Ett exempel är USA där brister uppdaga-

des i kompensationsprogrammet för våtmarker 

i slutet på 1990-talet och en rad åtgärder genom-

fördes för att förbättra programmet (OECD, 

2016). Trots detta visar vetenskapliga utvärde-

ringar fortfarande att miljömålen sällan nås 

(Josefsson m.fl., 2021). Varför är det så? Nedan 

angrips denna fråga utifrån vad vi vet om hur 

välfungerande styrmedel utformas.   

Styrmedel för samhällsmål  

Syftet med styrmedel är att uppnå samhällsmål. 

I det här fallet är samhällsmålet en god bevarande-

status för den biologiska mångfalden och att eko-

systemtjänster av tillräcklig mängd och kvalitet kan 

levereras. Är ekologisk kompensation ändamåls-

enligt utformat för detta mål? 

 

Betydelsen av marknadsmisslyckanden  

Att det finns miljöproblem beror på förekomsten 

av marknadsmisslyckanden.  

 

Ruta 1: Två marknadsmisslyckanden 

En kollektiv nyttighet är något som alla kan nyttja men 

som ingen tar ansvar för att bevara. Den kännetecknas 

dels av icke-exkluderbarhet, dvs. att det inte går att utesluta 

någon från konsumtion, exempelvis för att individen inte 

betalar för sin konsumtion, dels av icke-rivalitet, dvs. att 

en persons konsumtion av varan inte påverkar kvantite-

ten eller kvaliteten som en annan person kan konsumera.  

 
Med negativa externa effekter menas att alla kostnader 

för exploateringen inte belastar den som orsakar kostna-

derna, dvs. exploatören. 

 

De marknadsmisslyckande som förklarar att för 

mycket biologisk mångfald och ekosystemtjäns-

ter går förlorade vid exploatering är att biologisk 

mångfald är en kollektiv nyttighet och att det 

uppstår negativa externa effekter vid exploate-

ring, se ruta 1.8 För att samhällsmålet ska nås be-

höver dessa korrigeras. 

failures, t.ex. miljöförstörande subventioner. 
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Vilken typ av styrmedel är kompensation? 

Om avsedd effekt uppnås av ett styrmedel beror 

bland annat på om typen av styrmedel passar 

problemet ifråga. Frågan är då vilken typ ekolo-

gisk kompensation är, samt om denna typ passar 

för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

 

Det finns tre typer av styrmedel; administrativa, 

ekonomiska och information. Administrativa 

styrmedel reglerar vad som är tillåtet, exempel-

vis genom gränsvärden, standarder eller förbud, 

medan ekonomiska styrmedel påverkar incita-

ment, exempelvis genom avgifter, eller genom 

att skapa förutsättningar för att handel.  

 

Ruta 2: Typer av styrmedel  

Styrmedel för att implementera miljölagstiftning 

1. Administrativa/juridiska styrmedel (standar-

der, regelverk, förbud, mål, tillstånd) 

2. Ekonomiska styrmedel (påverkar incitament) 

o Prismekanismer (avgifter, subvent-

ioner, skatter, återbäring) 

o Marknads- eller kvantitetsmekan-

ismer (handelsbara kvoter, handels-

bara rättigheter, ekologisk kompen-

sation) 

3. Information 

Källa: Baserat på (Gustafsson, 1998) 

Ekologisk kompensation är ett handelsbaserat 

styrmedel. Orsaken är att det sker ett utbyte mel-

lan förlust och kompensation när skadan gott-

görs (Calvet m.fl., 2015). Att ekologisk kompen-

sation är ett handelsbaserat instrument speglas 

av att en marknad kan skapas där säljare utför 

kompensation som exploatörer kan köpa, vilket 

är vanligt i exempelvis USA (NRC, 2001, 

USGAO, 2005). 

Är ett handelsbaserat styrmedel 
lämpligt i det här fallet?  

Centralt för styrmedel baserade på marknads-

mekanismer är någon form av handel. Även om 

det inte finns en uttalad marknad sker ett utbyte 

av en enhet naturvärde mot en annan enhet na-

turvärde. Vad krävs då när handelsmekanismer 

 
 

används för skydd av naturvärden? Är kraven 

uppfyllda för biologisk mångfald? 

 
Vilka förutsättningar krävs? 

(Salzman och Ruhl, 2000) har utvecklat ett ram-

verk för att bedöma i vilka fall ett styrmedel ba-

serade på handel/utbyte kan få avsedd miljöef-

fekt. De visar att följande krävs: 

 
- en lämplig valuta,  

- restriktioner på vilka utbyten som är till-

låtna, samt  

- uppföljning och utvärdering. 

Nedan diskuteras ekologisk kompensation uti-

från dessa tre krav med utgångspunkt i (Walker 

m.fl., 2009).  

 

Krav 1: Finns en lämplig valuta? 

Med valuta menas här en enhet som fångar det 

utbytet handlar om; ett mått på det totala värdet. 

Testet för om en valuta är lämplig är om den kan 

”fånga alla utmärkande värden som ingår i ut-

bytet” (Salzman och Ruhl, 2000). De värden som 

inte omfattas av valutan kan förloras, då endast 

slumpen avgör om de bevaras eller ej (Moreno-

Mateos m.fl., 2015).   

 

Vissa saker är enkla att fånga i en valuta.  CO2-

ekvivalenter är exempelvis ett förhållandevis 

enkelt och mätbart mått på växthusgasutsläpp, 

och kan användas som valuta. Andra exempel är 

ton svaveldioxid (luftförorening) och ton fisk av 

en art (överfiskning). I Sverige förvaltas exem-

pelvis det storskaliga fisket av makrill och sill 

med överlåtbara fiskerättigheter. Varje yrkesfis-

kare har en viss rättighet som kan säljas och kö-

pas, och där rättigheten är valuta (MJU, 2017).  

Ett motsvarande mått, eller valuta, saknas för bi-

ologisk mångfald (Moreno-Mateos m.fl., 2015). 

Förklaringen är att biologisk mångfald är oer-

hört komplex och svår att mäta (Dasgupta, 

2021). Vidare är olika slags biologisk mångfald 

vanligen inte utbytbara mot varandra (Walker 

m.fl., 2009).  
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Krav 2: Hindrar restriktioner dåliga byten? 

Brister i valutan kan, i vissa fall, kompenseras 

med restriktioner för att nå likvärdighet mellan 

de enheter som byts/handlas (Salzman och Ruhl, 

2000). För biologisk mångfald krävs hänsyn till 

typ, plats och tid.  

 

Det finns föreslagna restriktioner i internation-

ella vägledningar som avser att se till att kom-

pensationen motsvarar skadan, exempel är 

(BBOP, 2013) (IUCN, 2016). Syftet är vanligen att 

funktionen hos det ekosystem som förstörs ska 

bevaras och att de människor som förlorar när 

exploatering sker ska bibehålla den nytta som 

ekosystemet ger, även om kompensationsområ-

det finns på en annan plats. Tanken är vidare att 

kompensationen ska vara långsiktig och reali-

seras inom rimlig tid, se tabell 1 för principerna.  

 

Tabell 1: Principer för kompensation 

Principer för ekologisk kompensation enligt Business 

and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) 

1. Skadelindringshierarkin ska följas 

2. En avgränsning av vad som är möjligt att 

kompensera för ska göras 

3. Kompensationen ska utföras med ett land-

skapsperspektiv i åtanke 

4. Målet är ingen nettoförlust 

5. Kompensationen ska ge additionalitet utöver 

andra åtgärder 

6. Berörda parter/intressenter ska involveras 

7. Kompensationen ska vara rättvis med hänsyn 

till lokalsamhälle och ursprungsbefolkning 

8. Kompensationen ska vara långsiktig och fin-

nas kvar minst lika länge som skadan 

9. Kompensationen ska genomföras och kommu-

niceras på ett transparent och tydligt sätt 

10. Metoder ska baseras på vetenskap och beprö-

vad erfarenhet 

Källa: (ten Kate m.fl., 2018) (BBOP, 2013) 

Låt oss ta en närmare titt på restriktionerna för 

typ, plats och tid för biologisk mångfald.  

 

Typ: Det finns en oerhörd mängd av typer av bi-

ologisk mångfald och ett byte mellan olika typer 

 
9 https://www.ostravatterbranterna.se/restaurering-av-beteshagar/ 

riskerar att ge förluster. Därför föreslår internat-

ionella vägledningar vanligen att kompensat-

ionen ska vara lika-för-lika, dvs. att en våtmark 

ersätts av en våtmark. Om kompensationen är 

lika-för-olika, föreslås bytet vara lika-för-bättre, ex-

empelvis att en vanligare naturtyp ersätts av en 

ovanligare. Vidare krävs en avgränsning av no-

go areas, dvs. vad som inte får omfattas av styr-

medlet. Ju mer hotad en art, ett ekosystem eller 

en livsmiljö är, desto mindre lämpligt är ekolo-

gisk kompensation. Det måste även finnas till-

förlitliga metoder för att utföra kompensationen 

(BBOP, 2013).  

 

Principerna innebär att ekologisk kompensation 

är bäst lämpad för mer vanligt förekommande 

biologisk mångfald som är utbytbar, där det 

finns väl beprövade metoder och erfarenhet för 

att utföra kompensationen och att kompensat-

ionen realiseras inom en rimlig tidshorisont (ten 

Kate m.fl., 2018), se figur 2.  

  

Figur 2: När passar ekologisk kompensation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Baserad på (ten Kate m.fl., 2018) 

Finns det då metoder för att restaurera eller åter-

skapa degraderade och förlorade ekosystem?  

 

Det beror på. Exempel som visat relativt god 

framgång är restaurering av betesmark och be-

gränsning av predatorer, särskilt på öar och 

andra avgränsade områden (Maron m.fl., 2012). 

Ur ett svenskt perspektiv finns bra metoder för 

restaurering av naturbetesmark.9  

https://www.ostravatterbranterna.se/restaurering-av-beteshagar/
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För många naturtyper är utmaningarna dock 

stora och det kan saknas både kunskap och me-

toder för restaurering (Burgin, 2008), (Maron 

m.fl., 2012). För ekosystem där degraderingen 

har gått långt är det ofta svårt (Maron m.fl., 2012) 

och risken att misslyckas är hög (Moreno-

Mateos m.fl., 2012).  

 

Det kan vidare vara kostsamt att restaurera eller 

återskapa ekosystem i förhållande till att und-

vika eller minimera skada. Ett exempel är ålgräs. 

Ålgräsängar är en hotad livsmiljö i Sverige, av 

vikt för flera marina arter, som bland annat fun-

gerar som barnkammare för torsk och strand-

krabba, och som dessutom är en kolsänka. Havs- 

och vattenmyndigheten konstaterar att även om 

väl fungerande metoder för ålgräsrestaurering 

finns tillgängliga för svenska förhållanden är re-

staureringen tidskrävande, kostsam och förenad 

med stor osäkerhet. De menar därför att förvalt-

ningen i första hand behöver fokusera på att 

skydda återstående ålgräsängar vid exploate-

ring (HaV, 2016). 

 

Metoderna kan förbättras men (Curran m.fl., 

2014) menar att ansvariga för ekologisk kom-

pensation endast i mycket liten utsträckning tar 

till sig den löpande kunskapsutvecklingen. Det 

gör att det kan uppstå ett stort gap mellan hur 

man borde göra, och hur man faktiskt gör. 

 

Plats: Ett byte mellan olika geografiska platser 

ökar risken för förluster. Dessutom är nyttan av 

ekosystem ofta platsbunden. Det lokala över-

svämningsskydd som en våtmark bidrar med 

upphör exempelvis om dess förstörelse komp-

enseras med en restaurerad våtmark i ett annat 

avrinningsområde. Därför föreslås vanligen att 

kompensationen ska ske inom samma geogra-

fiska område (IUCN, 2016), (BBOP, 2013).  

 

I praktiken råder ofta brist på tillgängliga mark- 

och vattenområden där kompensation kan ske. 

Detta gäller särskilt i områden där mycket explo-

atering sker.  

 

Tid: När det gäller tid är skadan säker och vanli-

gen permanent medan kompensationen är osä-

ker. Tidsdimensionen hanteras på olika sätt vid 

ekologisk kompensation (Walker m.fl., 2009). 

Antingen att förstörelse av ekosystem tillåts in-

nan kompensation sker eller med hjälp av kom-

pensationspooler där det krävs att kompensat-

ionen sker före ett ekosystem förstörs.  

 

Så, restriktioner kan alltså avgränsa hur utbytet 

ska gå till; exempelvis att en förstörd våtmark 

ska ersättas av en restaurerad våtmark inom 

samma avrinningsområde och kräva att den re-

staurerade våtmarken ska återfå funktionalitet 

inom rimlig tid. Behovet att mäta elimineras 

dock inte av restriktioner. Skadans art och vär-

det av kompensationen måste fortfarande mätas 

på ett sätt som fångar alla viktiga dimensioner 

hos den biologiska mångfalden i fråga (Bull 

m.fl., 2013), (Josefsson m.fl., 2021). Annars blir 

begrepp som ”lika-för lika” innehållslösa.  

 

En viktig poäng är alltså att restriktioner inte gör 

det möjligt att komma runt behovet att mäta. 

Istället krävs en insamling av högkvalitativ data 

för varje enskilt exploateringsprojekt, vilket är 

dyrt och tidskrävande (Walker m.fl., 2009). Vi-

dare, för att kompensera för brist på utbytbarhet 

och risken att en kompensation misslyckas an-

vändas ibland multiplikatorer; exempelvis att 

ytan på kompensationsområdet är större än om-

rådet som exploateras. Grundproblemet med 

svårigheten att på ett adekvat sätt mäta den bio-

logiska mångfalden kvarstår dock.  

 

Att införa restriktioner för att se till att kompen-

sationen blir likvärdig med förlusten är ett första 

steg. Dessa restriktioner formaliseras i regel-

verk. Ska restriktionerna ha en effekt är nästa 

steg att regelverken följs.  

 

Följs regelverken? I flera utvärderingar adresse-

rar regelefterlevnaden. Översikten av veten-

skapliga utvärderingar av (zu Ermgassen m.fl., 

2019a) visar på en utbredd brist på efterlevnad 

av regelverken. Författarna menar att detta kan 

spegla en bristande tillsyn hos ansvariga myn-

digheter och ett generellt ointresse rörande den 

faktiska effekten av ekologisk kompensation i 
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länderna i fråga. Det saknas dessutom ofta möj-

ligheter att införa sanktioner, som böter, vid be-

hov. I översikten av utvärderingar av ekologisk 

kompensation för färskvattenhabitat av (Theis 

m.fl., 2020) lyfter författarna att det kan bero på 

att regelverken är svåra att följa i praktiken, att 

det saknas vägledning för hur kompensationen 

ska gå till, samt att det helt enkelt är komplicerat 

att restaurera eller, i synnerhet, att skapa våt-

marker, vilket gör att kompensationen miss-

lyckas och att kraven inte uppfylls av den anled-

ningen. Dessa tankegångar stöds av observat-

ioner i andra studier (Theis m.fl., 2020).  

 

Krav 3: Sker uppföljning och utvärdering? 

Uppföljning och utvärdering är alltid viktigt när 

miljöstyrmedel implementeras för att se om de 

får avsedd effekt och möjliggöra förbättringar. 

Att biologisk mångfald är svår att mäta gör att 

uppföljning och utvärdering är extra viktigt. 

Som ovan konstaterats råder det brist på utvär-

deringar baserad på vetenskaplig metod, en 

brist som flertalet forskare påtalar måste åtgär-

das, se exempelvis (zu Ermgassen m.fl., 2019a), 

(Josefsson m.fl., 2021), (Bezombes m.fl., 2019). 

Vad som ofta nämns är att data inte samlas in, 

eller tillgängliggörs, på det sätt som krävs för att 

utvärdering ska kunna genomföras (Bull m.fl., 

2018).  

 

Slutsats 

Välfungerande program där man handlar med 

naturvärden karakteriseras av utbytbarhet och att 

det finns en enkel och mätbar valuta som omfat-

tar alla värden. Vidare krävs att uppföljningen 

av hur marknaden/utbytet fungerar är enkelt att 

genomföra samt att restriktionerna kring han-

del/utbyte är okomplicerade att både förstå och 

tillämpa. Vidare finns det vanligen många kö-

pare och säljare samt en mängd transaktioner 

mellan dem.  

 

Dock, vad vi sammantaget landar i utifrån dis-

kussionen ovan är att det saknas en valuta som 

fångar alla relevanta dimensioner, och att de re-

striktioner som krävs för att säkerställa att den 

biologiska mångfalden inte går förlorad vid ut-

bytet är omfattande. Restriktionerna kräver en 

betydande datainsamling för att kunna följas på 

ett adekvat sätt, vilket ger höga transaktions-

kostnader. Det är inte heller självklart att det 

finns en utbytbarhet i det som handlas ens när 

bytet rör samma sorts ekosystem; en restaurerad 

våtmark har exempelvis ofta en lägre funktion-

alitet och diversitet än en orörd våtmark 

(Salzman och Ruhl, 2000), (Walker m.fl., 2009).  

 

Slutsatsen är att biologisk mångfald generellt 

inte passar att skydda med hjälp av marknads-

mekanismer. Ekologisk kompensation kan dock 

vara ett alternativ för mindre komplexa system 

av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

 

Slutsatsen ligger i linje med (Needham m.fl., 

2019) som har studerat vilka lärdomar handeln 

med utsläppsrätter ger för ekologisk kompen-

sation. De finner att ekologisk kompensation 

endast bör tillämpas för sådan biologisk mång-

fald som är möjlig att kvantifiera på ett menings-

fullt sätt, för vilken data enkelt kan samlas in och 

för vilken övervakning och kontroll är lätt att ge-

nomföra. De pekar också på svårigheten att 

kompensera för en dålig valuta med regler på ut-

bytets art, då komplexa regler ger höga transakt-

ionskostnader och försvårar transaktionerna.  

 

Trots att biologisk mångfald saknar de egen-

skaper som krävs för att bevarande med hjälp av 

handelsbaserade styrmedel ska fungera tilläm-

pas styrmedlet idag för komplex biologisk 

mångfald, som urskog. En trolig delförklaring 

till den låga måluppfyllelsen är därför att av-

gränsningen brister när ekologisk kompensation 

tillämpas; dvs. styrmedlet används i situationer 

där det inte passar.   

Målet ”ingen nettoförlust”  

Målet för styrmedlet ekologisk kompensation är 

”ingen nettoförlust.” Det låter tilltalande men 

frågan är om det är ett bra styrmedelsmål för att 

uppnå samhällsmålet ”en god bevarandesta-

tus.” För att kunna svara på den frågan behöver 

det klargöras vad ”ingen nettoförlust” betyder.  
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Ingen nettoförlust jämfört med vad? 

Målet ”ingen nettoförlust” kan låta enkelt och 

självklart men det är inte helt uppenbart vad det 

betyder. Den väsentliga frågan är – ingen netto-

förlust jämfört med vad? Utan att ställas i relation 

till ett alternativ saknar målet mening. Vilket 

detta alternativ är har stor betydelse (Gordon 

m.fl., 2011), (Bull m.fl., 2014). 

 

En möjlig tolkning är att det betyder att ”ingen 

ytterligare förlust av biologisk mångfald ska ske 

fortsättningsvis oavsett orsak, jämfört med vad 

som nu existerar.” Detta är troligen vad allmän-

heten tänker sig att ”ingen nettoförlust” avser 

(Gordon m.fl., 2015). Målet är då att bibehålla 

dagens nivå (status) på den biologiska mångfal-

den i landet på landskapsnivå, vilket ligger i 

linje med miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och 

djurliv, som syftar till att upprätthålla en viss be-

varandestatus över tiden.  

 

Notera jämförelsen med ”vad som nu existerar” 

vilket är ett referensscenario. Detta är vad vi vill 

uppnå. Det är möjligt att välja ett annat referens-

scenario, exempelvis att en högre status på land-

skapsnivå jämfört med dagens ska uppnås och 

därefter upprätthållas. Då uppnås en nettovinst.  

 

Det är dock inte detta som vanligen avses vid 

ekologisk kompensation. Syftet med ekologisk 

kompensation är att enbart hantera förluster or-

sakad av exploatering; dvs. vad som avses är 

ingen nettoförlust för enskilda exploaterings-

projekt. Jämförelsen är alltså en situation där 

den biologiska mångfalden minskar över tiden 

till följd av andra orsaker än exploatering 

(Maron m.fl., 2018). Med det här referensscena-

riot är betydelsen av målet ”ingen nettoförlust” 

en något långsammare, men ändå fortsatt nedåt-

gående trend i biologisk mångfald. Detta är inte 

ett orimligt mål för ett projekt – tanken är att 

kompensationen ska hantera skadan som sker 

vid just det exploateringsprojektet och inte all 

förlust som sker i samhället av andra orsaker. 

Dock uppstår två problem: 

 
- inom ramen för målet ”ingen nettoförlust” 

har det visat sig vara möjligt att utforma 

styrmedlet så att takten med vilken den bio-

logiska mångfalden förloras tillåts öka,  

- målet ”ingen nettoförlust” riskerat att ge 

sken av att vara betydligt mer ambitiöst än 

det verkligen är. 

Dessa problem diskuteras nedan.  

 

Vissa referensscenario tillåter att förlusten 

av biologisk mångfald ökar 

Ibland sker ekologiska kompensationen i form 

av att hotade områden skyddas från exploate-

ring. Då beräknas ett referensscenario för hur 

snabbt den biologiska mångfalden förloras ge-

nerellt i samhället, exempelvis hur snabb 

avskogningen av urskog är. Detta referensscena-

rio används sedan för att bedöma hur mycket 

avskogning i samband med exploatering som 

kan tillåtas för en yta skyddad urskog. Det har 

av flera forskare uppmärksammats att det finns 

utrymme att välja referensscenario som möjlig-

gör att takten på förlusten tillåts öka, trots att 

målet är ”ingen nettoförlust” (Maron m.fl., 

2015a), (Gordon m.fl., 2015).  

 

Ett exempel där detta har skett i praktiken är Au-

stralien. I Australien har skyddet av urskog hög 

prioritet samtidigt som landet har en lång och 

omfattande erfarenhet av ekologisk kompensat-

ion. Ansvariga har därför haft möjlighet att lära 

och förfina styrmedlet längs vägen (Maron m.fl., 

2015a). Det innebär att referensscenarier som lig-

ger i linje med politikens mål borde användas 

när ekologisk kompensation utformas i prakti-

ken. (Maron m.fl., 2015a) finner dock att refe-

rensscenarier används som tillåter att förlusten 

av biologisk mångfald ökar, samtidigt som må-

let med politiken anges vara ”ingen nettoför-

lust” av urskog.  

 

Varför används sådana referensscenarier?  

 

Det är fritt att välja vilket referensscenario som 

önskas när styrmedlet designas i det specifika 

fallet (Maron m.fl., 2018). Valet att använda ett 

referensscenario som tillåter att situationen för-

värras kan göras antingen av okunskap eller för 
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att det finns incitament som uppmuntrar ett så-

dant val. En anledning kan vara att tjänstemän 

eller politiker vill hålla nere kostnaden för kom-

pensationen för att inte fördyra exploateringen 

(Gordon m.fl., 2015). Det kan också finnas få 

lämpliga kompensationsprojekt tillgängliga och 

det finns då ett intresse att tillåta så mycket ex-

ploatering som möjligt per kompensationsom-

råde (Gordon m.fl., 2015). Sådana perversa incita-

ment underminerar styrmedlet förmåga att 

uppnå samhällsmålet (Gordon m.fl., 2015).  

 

Hur kommuniceras då målet ”ingen nettoför-

lust” från politiskt håll i de länder där ekologisk 

kompensation används? Är det tydligt vad som 

avses? 

 

Målet kan verka vara mer ambitiöst än det är 

Som ovan nämnt är det lätt att tro att tro att må-

let ”ingen nettoförlust” betyder att statusen på 

den biologiska mångfalden ska bevaras på land-

skapsnivå. Används begreppet ”nettovinst” 

uppfattas det troligen att statusen för den biolo-

giska mångfalden förbättras. 

 

Om det är oklart att målet ”ingen nettoförlust” i 

praktiken betyder att den biologiska mångfal-

den fortsätter att minska på landskapsnivå, 

skapas en felaktig bild av politiken (Maron m.fl., 

2018). Det kan verka som om det finns ett till-

räckligt skydd för den biologiska mångfalden 

trots att så inte är fallet. Följden kan bli att det 

görs för lite, utöver ekologisk kompensation, för 

skyddet av den biologiska mångfalden (Gordon 

m.fl., 2015). Det här problemet kan undanröjas 

med tydlig kommunikation.  

 

En grupp forskare har ställt det officiella målet 

för ekologisk kompensation i en rad länder i re-

lation till hur styrmedlet i praktiken utformas 

(Maron m.fl., 2018). De fann att målet med eko-

logisk kompensation ofta uttrycks i termer av att 

statusen på den biologiska mångfalden ska bibe-

hållas eller förbättras jämfört med situationen 

idag. Men, i praktiken utformas styrmedlet med 

målet att förlusterna ska fortsätta, om än i något 

långsammare takt. Snarare än att förtydliga vad 

som faktiskt är kan åstadkommas med styrmed-

let överdrivs alltså nyttan med det. Det uppstår 

då en betydande diskrepans mellan vad som 

kommuniceras vara målet med ekologisk kom-

pensation och vad målet faktiskt är (Simmonds 

m.fl., 2020).  

 

Att ha ett mål som ger intryck av att ambitionen 

är hög, samtidigt som ambitionen de facto är be-

tydligt lägre, och där det dessutom är svårt att 

mäta i vilken grad statusen påverkas av styr-

medlet, är inte optimalt ur ett styrmedelsper-

spektiv. Snarare ligger detta i linje med vad som 

brukar kallas symbolpolitik (Edelman, 1964). Så-

dan politik är endast avsedd att vara tomma löf-

ten. (Hahn och Richards, 2013) menar att just 

oklarheten om vad målet betyder är en tillgång 

och en förklaring till att ekologisk kompensation 

är populärt i miljöpolitiken; det låter som en 

kraftfull miljöåtgärd utan att vara det.  

 

Slutsats 

Målet ”ingen nettoförlust” kan betyda allt från 

att statusen för den biologiska mångfalden för-

bättras till att förlusterna förvärras, beroende på 

val av referensscenario. Att ha ett mål som i prin-

cip kan betyda vad som helst, även att situat-

ionen förvärras, och där transparensen rörande 

vilket mål som faktiskt avses när styrmedlet ut-

formas är låg, är problematiskt. Vaga och tvety-

diga mål för styrmedlet göra att uppfyllelsen av 

samhällets mål riskerar att bli låg. Det är ytterli-

gare en delförklaring till den låga måluppfyl-

lelse som observeras i utvärderingar.  

 

Vi har ovan tangerat frågan om perversa incita-

ment som leder till ett oönskat beteende. Den 

sista frågan vi adresserar rör incitamenten att ut-

forma och tillämpa ekologisk kompensation. 

Finns incitament som styr rätt? 

Tanken med ekonomiska styrmedel är att de ska 

påverka beslut som olika aktörer fattar i en ur 

samhällets perspektiv önskvärd riktning; aktö-

rerna ska få incitament att utföra åtgärder som 

leder till att samhällsmålet nås. Ett problem som 

framkommit ovan är att olämpliga beslut kan 
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fattas på grund av perversa incitament.  

 

Avsiktliga incitament 

Tanken är att ekologisk kompensation ska ge 

goda incitament (Calvet m.fl., 2015). Det rör sig 

om incitament: 

 
- att begränsa påverkan på biologisk mång-

fald och ekosystemtjänster,  

- att använda sig av kompensationsprojekt 

som uppnår den begränsade påverkan till 

så låg kostnad som möjligt, och 

- för privata aktörer att investera i kompen-

sationsåtgärder. 

Perversa eller bristande incitament 

En risk när styrmedel införs är att incitament 

oavsiktligt går på tvärs med samhällsmålet. 

Flera sådana incitament har uppmärksammats 

för ekologisk kompensation (Walker m.fl., 2009) 

(Gordon m.fl., 2015), se tabell 2.10 Några har 

framkommit i analysen ovan, som incitament att 

välja ett olämpligt referensscenario.  

 

En annan risk är att kompensation väljs istället 

för åtgärder som har större effekt och som är 

samhällsekonomiskt mer effektiva (Damiens 

m.fl., 2021). Forskningen visar att undvika skada 

är det steg som har störst betydelse för beva-

rande av biologisk mångfald (Bigard m.fl., 2017). 

Men, det finns en risk att ekologisk kompensat-

ion föredras framför de tidigare stegen i skade-

lindringshierarkin, framförallt steget att undvika 

skada (Calvet m.fl., 2015). Detta är inte avsikten 

med kompensationen (zu Ermgassen m.fl., 

2019b). En förklaring är att det finns starka driv-

krafter att genomföra exploateringsprojekt och 

att kompensation öppnar möjligheten att slippa 

ta den hänsyn som krävs enligt skadelindrings-

hierarkin på platsen för exploatering (Calvet 

m.fl., 2015). Sker detta i praktiken? 

 

Vikten av skadelindringshierarkin lyfts i de 

flesta handledningar (Maron m.fl., 2016). Att 

den verkligen tillämpas är däremot inte alltid ett 

 
10 Även för traditionella miljöstyrmedel kan det finnas incitament 

som verkar i fel riktning.  

 

krav. I databasen Global Inventory of Biodiversity 

Offset Policies (GIBOP)11 anges att endast 23 pro-

cent av länderna i databasen kräver att ekologisk 

kompensation ska användas som en sista utväg 

efter att de övriga stegen i skadelindringshierar-

kin respekterats (zu Ermgassen m.fl., 2019b). 

 

Tabell 2: Exempel på perversa/bristande inci-

tament för ekologisk kompensation 

Krav Risk/incitament 

Att skadelind-

ringshierarkin 

tillämpas 

Att inte ta tillräcklig hänsyn till kra-

ven på skadelindring då stegen kan 

vara dyra, ta tid eller vara svåra att 

genomföra. 

Att lämpliga re-

ferensscenarier 

används 

Att referensscenario väljs så att kom-

pensationen blir för låg eller att för-

lusten av biologisk mångfald tillåts 

öka. 

Att addit-

ionalitet upp-

rätthålls  

Att bevarandeåtgärder som finansie-

ras med offentliga medel ersätts med 

kompensationsåtgärder som finan-

sieras med privata medel. 

Att så kallade 

agency problems 

undviks 

Att mindre/sämre kompensation än 

vad som krävs levereras och att då-

liga kompensationer accepteras. 

Att transparens 

bibehålls 

Att överdriva vad som är möjligt att 

uppnå med ekologisk kompensation. 

Att enbart kompensationsåtgärderna 

framhålls vilket kan ge en falsk bild 

att miljöarbetet går framåt när det 

egentligen handlar om att begränsa 

ny skada. 

Att regelverk 

följs 

Regelverken kan vara komplexa och 

svåra för utövaren att följa. 

Sanktioner kan saknas och uppfölj-

ning brista. 

Att utvärdering 

sker  

Brist på incitament att utvärdera 

både för den som genomför kompen-

sationen och från politiskt håll. Det 

kan saknas politisk vilja att ta reda på 

vad effekten är. 

Källa: Baserat på (Maron m.fl., 2016), (Gordon m.fl., 2015) 

(Walker m.fl., 2009), (Maron m.fl., 2015b) 

11 Global Inventory of Biodiversity Offset Policies | The Biodiversity 

Consultancy Ltd 

https://www.thebiodiversityconsultancy.com/global-inventory-of-biodiversity-offset-policies/
https://www.thebiodiversityconsultancy.com/global-inventory-of-biodiversity-offset-policies/
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Fallstudier i Frankrike visar att steget undvika 

skada sällan tillämpas. Forskarna konstaterar att 

möjligheten att använda ekologisk kompensat-

ion gör att de tidigare stegen i skadelindringshi-

erarkin får för låg vikt. De ser vidare en tendens 

att prioritera kompensation som har låg ambit-

ionsnivå men som anses vara ”realistisk”. Vi-

dare ser de att när det saknas tydliga mål och 

riktlinjer blir kompensationens storlek och utfö-

rande en förhandlingsfråga med liten koppling 

till skadans storlek (Guillet och Semal, 2018). 

 

En risk är vidare att ekologisk kompensation 

tränger undan offentliga medel som skulle ha 

gått till bevarandeåtgärder (Maron m.fl., 2015b). 

I så fall bidrar ekologisk kompensation inte med 

nya medel. Det innebär att kravet på addit-

ionalitet inte uppfylls. Slutligen, att det handlar 

om många exploateringsprojekt, vars enskilda 

skada kanske inte är så stor, men där den kumu-

lativa effekten kan bli betydande, är problema-

tiskt för transparensen kring problematiken.    

 

Slutsats 

Det finns både goda och perversa incitament. 

Det är viktigt att uppmärksamma att flera inci-

tament verkar för att underlätta exploateringen 

på bekostnad av den biologiska mångfalden. Att 

målet ”ingen nettoförlust” är otydligt och lätt att 

manipulera samt att biologisk mångfald är svårt 

att mäta bidrar till att undergräva förutsättning-

arna för att styrmedlet.  

Diskussion  

En förklaring till att styrmedlet ekologisk kom-

pensation är populärt kan vara att begrepp som 

kompensation, lika-för-lika och ingen nettoförlust lå-

ter bra, samtidigt som en enkel lösning erbjuds 

för att lösa en svår målkonflikt. Analysen ovan 

visar dock att det inte är så enkelt.  

 

Vad som är viktigt att ha med sig om ekologisk 

kompensation ska tillämpas i större utsträck-

ning i Sverige är en insikt om de fallgropar och 

utmaningar som finns med styrmedel. Positivt 

är att det finns lärdomar från andra länder och 

de kommuner i Sverige som har använt sig av 

styrmedlet (Nordström m.fl., 2021).  

 

En viktig slutsats av analysen är att ekologisk 

kompensation endast ska tillämpas i situationer 

där förutsättningarna att lyckas är goda. Ett van-

ligt argument när den låga måluppfyllelsen 

kommer på tal är annars att det behövs många 

bäckar små för att komma tillrätta med förlusten 

av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 

och att ekologisk kompensation därför kan till-

lämpas i de flesta situationer även om målupp-

fyllelsen är låg. Det argumentet håller inte.  

 

Orsaken är att varje gång ekologisk kompensat-

ion tillämpas så förloras värdefull biologisk 

mångfald. Det innebär att ekologisk kompensat-

ion inte självklart ger ett positivt bidrag till mil-

jöarbetet. Istället kan effekten av styrmedlet 

summera upp till en betydande och irreversibel 

förlust av biologisk mångfald på landskapsnivå 

(Blackmore, 2020). Var som är särskilt problema-

tiskt är att ekologisk kompensation kan tränga 

undan åtgärder som har bättre effekt (Moreno-

Mateos m.fl., 2015), som att undvika skada, samt 

att vara en distraktion som gör att de faktiska 

förändringar som krävs inte genomförs 

(Damiens m.fl., 2021).  

 

Vad kan det då finnas för alternativ? 

 

Vilka styrmedel som krävs för att vända utveckl-

ingen för den biologiska mångfalden och eko-

systemtjänster är en stor fråga, se exempelvis 

(Dasgupta, 2021). Några reflektioner utifrån 

analysen ovan är följande: 

 

Syftet med skadelindringshierarkin är att be-

gränsa nytillkommen skada på biologisk mång-

fald och ekosystemtjänster vid exploatering. Det 

säkraste och mest effektiva sättet är vanligen att 

undvika eller minimera skada. Av den anled-

ningen är dessa åtgärder de två första stegen i 

skadelindringshierarkin. Dessa steg tillämpas 

dock många gånger inte i tillräcklig utsträckning 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innan det 

sista steget, kompensation, blir aktuellt (Phalan 

m.fl., 2018). Ett alternativ är därför att stärka ska-
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delindringshierarkin rent allmänt, ge goda rikt-

linjer hur detta kan ske och inte bara koppla ska-

delindring till exploatering (Phalan m.fl., 2018).  

 

Att på olika sätt uppmuntra att ytor som saknar 

eller har mycket låga naturvärden i första hand 

nyttjas vid exploatering, är ytterligare en väg. 

Det kan röra sig om redan hårdgjorda ytor, gam-

mal industrimark och liknande. Vidare behöver 

de underliggande drivkrafter bakom att exem-

pelvis urskog fälls, adresseras (Gibbons m.fl., 

2018). Även det lagstadgade skyddet av den bi-

ologiska mångfalden kan behöva stärkas 

(Moreno-Mateos m.fl., 2015), (Mokany m.fl., 

2020).  

 

Avslutningsvis vore ett sätt att förbättra ekolo-

gisk kompensation att ersätta målet ”ingen net-

toförlust” med ett statusmål. Ett sådant mål lig-

ger i linje med samhällsmål som miljökvalitets-

målet Ett rikt växt och djurliv och skulle ha flera 

fördelar. Exempel är ökad transparens, ett tyd-

ligt landskapsperspektiv och att det blir lättare 

att utvärdera kompensationens bidrag till sam-

hällsmålet.  

Sammanfattning och slutsatser 

Förlusten av biologisk mångfald är en av våra 

stora samhällsutmaningar, i paritet med klimat-

förändringen (IPBES-IPCC, 2021). Ekologisk 

kompensation syftar till att hantera konflikten 

mellan exploatering och skyddet av den biolo-

giska mångfalden och de ekosystemtjänster som 

välfungerande ekosystem med en mångfald ar-

ter med olika funktioner genererar. En närmare 

granskning visar att styrmedlet ofta är proble-

matiskt.  

 

Miljömålen uppnås sällan  

Trots lång erfarenhet av styrmedlet i flera länder 

visar vetenskapliga utvärderingar genomgå-

ende på låg måluppfyllelse. Att ekologisk kom-

pensation har låg måluppfyllelse kan bero på 

praktiska problem kring implementeringen av 

styrmedlet. Dessa har dock lyfts upprepade 

gånger under lång tid och fortfarande har även 

länder med lång erfarenhet problem med ge-

nomförandet av kompensationen. Detta kan för-

klaras av de mer konceptuella problemen som 

styrmedlet har.  

 

Komplex biologisk mångfald passar inte för 

kompensation 

Komplexa former av biologisk mångfald, som 

gammal urskog, har generellt inte de egenskaper 

som krävs för att handelsbaserade styrmedel ska 

fungera väl. Förklaringen är att välfungerande 

byten kräver en enkel valuta som fångar alla vik-

tiga värden, få och enkla restriktioner, låga 

transaktionskostnader samt många transakt-

ioner.  

 

För biologisk mångfald saknas en enkel valuta. 

De restriktioner som behövs för att dåliga byten 

mellan förlust och kompensation ska undvikas 

är mångfasetterade och kräver kostnadskrä-

vande datainsamling, vilket ger höga transakt-

ionskostnader om de ens är möjliga att genom-

föra. Att förenkla och öka flexibiliteten gör det 

enklare att byta men medför att skyddet av kom-

plex biologisk mångfald eroderas.  

 

Målet ”ingen nettoförlust” är vagt och 

potentiellt vilseledande 

Målet ”ingen nettoförlust” kan ge ett enkelt och 

självklart intryck och låta som ett rimligt och bra 

mål. Istället är det ett mål med stor komplexitet. 

Det kan betyda allt från att statusen på den bio-

logiska mångfalden förbättras till att förlusten 

av biologisk mångfald tillåts öka. Vad som be-

stämmer målets betydelse är vilket referenssce-

nario som används vid utformningen i det en-

skilda fallet.  

 

Bredden i betydelsen gör att målet ”ingen netto-

förlust” riskerar att vara vilseledande och möj-

liggöra beteenden som motverkar det egentliga 

syftet med politiken. Ekologisk kompensation 

kan missbrukas som symbolpolitik; dvs. det ver-

kar som om kraftfulla åtgärder vidtas samtidigt 

som exploateringen kan fortgå på ett sätt som 

inte är samhällsekonomiskt önskvärt. Att biolo-

gisk mångfald är svårt att mäta förvärrar proble-

matiken. Istället för ett nettomål är statusmål att 
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föredra. Ett statusmål innebär att målet med 

ekologisk kompensation tydligt kan kopplas till 

samhällsmålet i enlighet med miljökvalitetsmå-

let Ett rikt växt och djurliv.  

 

Risk att den möjliga miljönyttan urholkas 

Styrkan med ekonomiska styrmedel är att de 

kan skapa incitament för åtgärder som gör att 

målet med politiken nås. Med ekologisk kom-

pensation finns en rad risker och incitament som 

är till fördel för exploatering och till nackdel för 

den biologiska mångfalden och ekosystemtjäns-

terna, exempelvis att bortse från kraven i skade-

lindringshierarkin.  

  

Ekologisk kompensation kan passa om 

förutsättningarna är de rätta 

Att ekologisk kompensation fungerar dåligt för-

klaras av att det ofta tillämpas i sammanhang 

där handelsbaserade mekanismer fungerar då-

ligt. Däremot kan ekologisk kompensation vara 

ett lämpligt styrmedel under rätt förutsätt-

ningar. Då behöver det röra sig om en typ av bi-

ologisk mångfald för vilken det finns en enkel 

valuta som fångar alla relevanta värden, och där 

det endast behövs få och enkla restriktioner 

kring hur kompensationen kan ske. Det behöver 

vidare finnas välfungerande metoder för kom-

pensationsåtgärderna, t.ex. restaurering, till-

gängliga mark- eller vattenområden där restau-

rering kan ske samt att resultatet nås inom en 

rimlig tidshorisont. Likaså krävs ändamålsenlig 

uppföljning och utvärdering.  

 

Alternativ till ekologisk kompensation 

Det är viktigt men inte enkelt att skydda den bi-

ologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. 

Ekologisk kompensation kan ge sken av att det 

finns lösningar som tillåter exploateringen att 

fortgå som vanligt samtidigt som värdefulla na-

turvärden ändå bevaras. Det är en alltför optim-

istisk syn. För att minska skadan av exploatering 

är ett alternativ att stärka tillämpningen av de ti-

digare stegen i skadelindringshierarkin. Skyd-

det av hotad natur kan behöva stärkas men även 

bevarandet vardagsnatur är viktigt, särskilt i ur-

bana miljöer.  

 

Övergripande slutsats 

Den övergripande slutsatsen är att ekologisk 

kompensation låter bra men fungerar dåligt. Om 

ekologisk kompensation ska tillämpas mer i Sve-

rige finns en rad lärdomar att dra av befintliga 

erfarenheter och den vetenskapliga litteraturen. 

Framförallt att styrmedlet måste avgränsas till 

rätt situationer. Ekologisk kompensation passar 

de typer av biologisk mångfald som enkelt kan 

mätas, som inte är unika eller hotade och där det 

finns väl beprövade och fungerande metoder för 

att restaurera degraderade ekosystem eller 

skapa nya livsmiljöer. Dessutom krävs uppfölj-

ning och utvärdering för att effekten verkligen 

ska bli en god bevarandestatus och att eko-

systemtjänster av tillräcklig kvalitet och kvanti-

tet även fortsättningsvis genereras.  
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